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عقدت جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون 

مع  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي »جايكا » ضمن

 فعاليات األحتفال باألنتهاء من تطوير وتجهيز وحدة 

رعاية الصدر ووحدة مناظير الصدر التشخيصية 

والعالجية بمستشفيات جامعة عين شمس

وذلك بحضور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس 

وسفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية ومحمد عوض

 تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية 

وأمين عام صندوق تحيا مصر والدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري واللواء بهاء الدين زيدان رئيس 

هيئة الشراء الموحد والتموين الطبى وهاني هالل وزير التعليم العالي األسبق ومستشار مؤسسة الجايكا.

وتفقد الحضور بعد توقيع البروتوكول آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش

 

 

 

 

بالصور.. بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والجايكا 
اليابانية
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بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وشركة تكنولوجيا رقمية

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،
 وكل من المهندس أحمد محمد طه رئيس مجلس إدارة

 والعضو المنتدب لشركة فايبر مصر لالتصاالت وتكنولوجيا
 المعلومات )بنية كابيتال(، والمهندس حسام رضا حامد العضو 

المنتدب لشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية، بروتوكول تعاون
 مشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في مركز االبتكار وريادة 

األعمال بجامعة عين شمس، وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية،
 بحضور ا. د ماجد غنيمة مدير مركز االبتكار وريادة األعمال،

 ا. د وئام محمود نائب مدير مركز االبتكار وريادة األعمال
، وذلك خالل زيارته لجناح مركز االبتكار وريادة األعمال

 بمعرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ويهدف البروتوكول إلى إقامة مسرعة أعمال الحتضان المبتكرين ورواد األعمال والشركات الناشئة والتي تستخدم التكنولوجيات 

الجديدة والبازغة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا التطبيقات التعليمية والذكاء االصطناعي وتكنولوجيا تطبيقات الصحة، حيث 
يقوم مركز االبتكار بجامعة عين شمس خدمات دعم االبتكار والتطبيقات التكنولوجية وخطط دعم وتطوير التكنولوجيات الحديثة 
المتعلقة بنشاط شركة بنية كابيتال أو تطلعاتها المستقبلية التوسعية، باإلضافة إلى دعم ريادة األعمال الداخلية والخارجية على حد 

سواء.وسيقوم الجانبين بتقييم الشركات المتقدمة لإللتحاق بمسرعة األعمال من حيث جاهزيتها وإمكانية تطويرها، وكذلك اختيار ما 
يرونه مناسبا للدعم والتوجيه لتصبح شركة قادرة على النجاح في األسواق المصرية او العالمية.

ويعد مركز االبتكار بجامعة عين شمس هو المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة األعمال في الجامعة، والذي يعمل على تقليل 
الفجوة بين المجتمع األكاديمي الجامعي والصناعة، منذ عام 2013 مركز االبتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة 
التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها لتشجيع الشباب من الطلبة والخريجين والباحثين على اإلبتكار وريادة األعمال 

وتقديم سبل دعم مختلفة لتوصيل ابتكاراتهم وشركاتهم الناشئة إلى السوق بنجاح، ويركز المركز بالتعاون مع كبيرة من الشركاء 
االستراتيجيين من الدولة والصناعة على قطاعات الزراعة والطاقة السيارات والصناعة والصحة، باإلضافة إلى ذلك يوجد 

بالمركز بيت تصميم يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين الذين لهم خبرة صناعية طويلة في تصميم ونمذجة وتصنيع المنتجات 
االلكترونية والميكانيكية والميكاترونية، وقد شارك فريق بيت التصميم في تصميم وتنفيذ عشرات المنتجات لشركات ومجموعة 

بحثية جامعية مصرية ودولية.جدير بالذكر أن شركة فايبر مصر لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )بنية كابيتال( هي شركة 
متخصصة في مجال أعمال البنية التحتية التكنولوجية ودعم التحول الرقمي والتوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها، وأعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 
اإللكترونية وتشغليها والتدريب عليها، إنتاج المحتوى اإللكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات، وادخال البيانات 

على الحاسب وبالوسائل اإللكترونية، وأعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها، وانتاج وتطوير النظم المدمجة 
وتشغيلها والتدريب عليها، أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات، انشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين 
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات،انشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت 

وتطويرها، إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات 
االنترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات.
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أصدر أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عددًا من القرارات
 وهى تعيين أ.د. أشرف السيد أبو خلف وكياًل لكلية طب األسنان لشئون

 الدراسات العليا والبحوث اعتباًرا من 2020/11/19 وحتى
 2022/10/13 تاريخ بلوغ سيادته السن القانونية.

وتعيين أ.د. شيرويت حامد محمد األحمدى رئيًسا لمجلس قسم العقاقير
 بكلية الصيدلة اعتباًرا من 2020/9/2 ولمدة ثالث سنوات.

وتعيين أ.د. نجوة محمد خطاب رئيًسا لمجلس قسم طب أسنان األطفال بكلية
 طب األسنان اعتباًرا من 2020/11/19 وحتى 2023/6/8 تاريخ بلوغ 

سيادتها السن القانونية.
كما أصدر قراًرا بتجديد تعيين أ.د. حور مصطفى عدلى بغدادى رئيًسا لمجلس قسم باثولوجيا الفم بكلية طب األسنان اعتباًرا من 

2020/10/4 ولمدة عام.
وتجديد تعيين أ.د. أحمد محمود على حالوة رئيًسا لمجلس قسم بيولوجيا الفم بكلية طب األسنان اعتباًرا من 2020/8/1 ولمدة عام.
أيًضا أصدر أ.د. محمود المتينى قراًرا بقيام أ.د. أحمد قسمت الجداوى بعمل رئيس مجلس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق اعتباًرا 

من 2020/10/13 ولمدة عام .
و قيام د. ريحاب عثمان أحمد أحمد األستاذ المساعد بكلية الصيدلة بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 

بالكلية اعتباًرا من 2020/11/19 ولمدة عام.

وقيام د. خالد على نور رزق األستاذ المساعد بكلية طب األسنان بأعمال رئيس مجلس قسم العالج التحفظى اعتباًرا من 
2020/11/19 ولمدة عام.

وكان وقع اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واسامة لطفى األحمر محافظ  المنطقة 24٥1 الروتارية مصر 
بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الدراسات العليا للطفولة، مركز رعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس 

والمنطقة الروتارية 24٥1 ممثلة فى لجنة الخدمة المهنية. 
وحضر التوقيع الدكتور أيمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هويدا الجبالى عميدة كلية 

الدراسات العليا للطفولة والدكتورة سحر موسى سليمان عميدة كلية التمريض والدكتور احمد الكحكى مدير مركز  رعاية األطفال 
ذوى االحتياجات الخاصة و إيمان الغمزازى رئيس  لجنة الخدمة المهنية بالمنطقة ومروة فاروق عضو اللجنة وشرين ابو الحسن 
رئيس نادى هلوبوليس الشروق  وهالة ابو العزم عضو النادى لجنة الخدمات المهنية وعباس زوخارى عضو اللجنة المهنية ود. 

سلوى حداد. 
يهدف البروتوكول إلى تقديم دبلومة تدريبية للتمريض المتخصص في تقديم الخدمات لألطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة ويشرف 

عليها أساتذة من جامعة عين شمس فى التخصص النفسى و التخاطب والسمعيات؛ حيث يقوم مركز رعاية األطفال ذوى 
اإلحتياجات الخاصة بإعداد المادة العلمية المناسبة لتأهيل قطاع التمريض عن كيفية التعامل مع مرضى ذوى اإلحتياجات الخاصة 

) البدنية - الذهنية ( وعقد االمتحانات واستخراج الشهادات الخاصة باجتياز الدورات التدريبي.

قرارات جديدة لعدد من كليات جامعة عين شمس
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تمريض »عين شمس« تنظم احتفالية الستقبال طالبها الجدد 
والقدامى

نظمت اليوم كلية التمريض بجامعة عين شمس حفل استقبال
 الطالب الجدد والقدامى تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة
، و أ.د عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

، وأ.د سحر موسي، عميدة الكلية، وإشراف أ.د سحر ياسين
، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب، بحضور أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة وطالب الكلية وموظفيها.
بدأ األحتفال بالسالم الجمهورى وتالوة آيات من القرآن الكريم
 ثم كلمه أ.د سحر موسي التى رحبت خاللها بالطالب الجدد 

والقدامى متمنية للجميع التوفيق في الدراسة، مشددة على 

االلتزام باإلجراءات الوقائية االحترازية ضد فيروس كورونا.

تضمن الحفل مجموعة من العروض الفنية منها التنورة والمزمار البلدي، كما قام مجموعة من الطالب القدامى في الكلية بتقديم 
حملة تعريفية للطالب الجدد عن طبيعة الدراسة بالكلية وكيفية المشاركة في األنشطة المختلفة من خالل األسر الطالبية واتحاد 

الطالب ورعاية الشباب.
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فتتاح معرض الكساء الشتوي لطالب تربية نوعية عين شمس

انطلقت فعاليات أسبوع البيئة بكلية التربية النوعية جامعة 
عين شمس والتى تستمر حتى 26 من  نوفمبر الجارى
 تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة و ا.د.
 أسامة السيد عميد الكلية و أ.د عمرو خليل وكيل الكلية

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

و بدأت الفعاليات برفع اعالم الكلية والجوالة وتحية العلم
 وقد شهد األسبوع افتتاح مسجد الكلية بعد تجديده وتم
 رفع اذان الظهر منه ومن المقرر أن يشهد األسبوع

 إقامة عدة ندوات.
وغدا يتم افتتاح معرض الكساء الشتوى للطالب، باالضافة إلى افتتاح معرض الفن التشكيلي ومعرض الكتاب ضمن فاعليات 

األسبوع. 
و أوضح أ.د أسامة السيد مصطفي عميد الكلية  أن أسبوع البيئة يشهد العديد من الفعاليات بدأت بورشة فنية كما تضمن األسبوع  
إلقاء عدة ندوات وهى )العالج بالفن _ معرض لقطه حية _ التغذية العالجية _ إدارة الوقت _ طبيعة حية الهاوية العربية ودور 

شباب الجامعات(.
يقام األسبوع بالتعاون بين قطاع البيئة بالكلية برئاسة ا.د. عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة 

أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطالب وعشيرة الجوالة .
وقال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي وذلك باتخاذ كافة 

اإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية بإشراف وزارة التعليم العالي، مشددًا 
على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة عبر الكواشف الحرارية بالبوابات الرئيسة والتعقيم المستمر لقاعات التدريس. 

وأضاف » السيد » في تصريحات خاصة لموقع »صدي البلد »أن األنشطة الطالبية تعمل من داخل الحرم الجامعي ولكن بشكل 
أقل عددًا من الطالب بنسبة تصل الى 2٥ % عن عدد الطالب بكل عام ،ولكن لم يتم إلغاءها وذلك إلهتمام الكلية بالنشاط الذى 

يساعد الطالب علي تنمية مهاراتهم ، الفتًا الى أن الحفالت والمؤتمرات والمعسكرات الكبرى تمم بشكل أكثر حرًصا وبتنظيم أعلي 
وذلك  للحفاظ على التباعد االجتماعي بين الطالب

وأكد عميد تربية نوعية عين شمس علي توفير إدارة الكلية بكل ما يحتاجه الطالب من دعم للكتب وتقليل المصروفات وذلك للطالب 
غير القادرين، مشيًرا إلى وجود كتب مجانية أيًضا للطالب والتي تعتبر إهداء من أعضاء هيئة التدريس لرفع عبئ المصروفات 

علي الطلبة واولياء األمور.

 وأشار أسامة السيد إلى أهمية حمالت التوعية التي تقيمها الكلية بشكل مستمر لنشر الوعي بين الطالب والطالبات عن فيروس 
كورونا وكيفية الوقائية منه، وذلك عن طريق شاشات العرض الخاصة بالكلية، والتي تنتشر بكافة أرجائها وأيًضا عبر األسطوانات 

المدمجة التي تنظم بالتعاون مع مستشفى الطلبة وتوزع علي الطالب
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جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لذوي االحتياجات 
الخاصة

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس
 اليوم الثالثاء احتفالية بعنوان »تمكين ذوى القدرات الخاصة

..ال التنمر« وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى االحتياجات 
الخاصة بهدف زيادة الوعي بقضايا اإلعاقة وتمكين ذوي

 االحتياجات الخاصة.

وافتتح د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، االحتفالية بحضور د.هويدا الجبالى عميدة الكلية ود.محمد البحيرى وكيل الكلية 
لشئون الدراسات العليا والبحوث ود.راندا كمال عبد الرءوف وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود.أحمد الكحكى مدير 

مركز ذوى االحتياجات الخاصة ود.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ود.إيناس حامد استاذ اإلعالم بجامعة عين 
شمس وعميد معهد الجزيرة لالعالم، ود.عمرو نحلة رئيس قسم اإلعالم.

جاءت الندوة برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ود.إيناس 
عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنون ود.نيڤين القباج وزيرة التضامن االجتماعى ود.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.
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منحت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس 
درع التميز للزميل محمد كمال، ممثاًل عن »بوابة أخبار

 اليوم«، بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لذوي االحتياجات
 الخاصة.

من جانبها وجهت د.هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات
 العليا للطفولة بجامعة عين شمس، الشكر للقيادة السياسية

 ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم بقوة ذوي 
االحتياجات الخاصة ويقدم لهم كل الدعم، الفته أن هذا التوقيت
 هو العصر الذهبي لهذه الفئة من المجتمع الذين يشكلون نحو 

10.67% من إجمالي عدد السكان. 

كما أشادت د.الجبالي، بـ»بوابة أخبار اليوم«، نظًرا للدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به المؤسسة العريقة من خالل دعمها الكامل 
لقضايا ومشكالت الطفولة بشكل عام واهتمامها الكبير بقضايا ذوي االحتياجات الخاصة بشكل خاص، الفتة إلى أن هذا التكريم 

يأتي لمساهمة »بوابة أخبار اليوم« المتميزة في إخراج احتفالية اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة بشكل الئق نال استحسان 
الحضور.

وأضافت الجبالي، في تصريحات خاصة لـ»بوابة أخبار اليوم«، أن كلية الدراسات العليا للطفولة حريصه على التواصل الدائم مع 
كافة مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم يقضايا الطفولة ويحقق الهدف األسمى لرعايتهم بشكل جيد قدر المستطاع، الفته أن مركز 

ذو االحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس يعتبر من أكبر المراكز وأكثرها جاهزية على مستوى الشرق األوسط ومجهز بشكل 
كامل للتعامل مع كافة الحاالت التي تعاني من إعاقات مختلفة إلعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، موجه عميق شكرها للدكتور 

محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس نظًرا للدعم الكبير الذي يقدمه لكلية الدراسات العليا.
كانت  كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، نظمت احتفالية بعنوان »تمكين ذوى القدرات الخاصة..ال التنمر« وذلك 

بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى االحتياجات الخاصة بهدف زيادة الوعي بقضايا اإلعاقة وتمكين ذوي االحتياجات الخاصة، جاءت 
االحتفالية برعاية د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ود.إيناس عبد 

الدايم وزيرة الثقافة والفنون ود.نيڤين القباج وزيرة التضامن االجتماعى ود.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس تهدي »بوابة أخبار اليوم« درع التميز تقديًرا 
لجهودها
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جامعة عين شمس: استمرار عمل األنشطة الطالبية.. إجراءات 
احترازية مشددة.. وامتحانات الميدتيرم تسير بشكل طبيعي

بعد أسابيع من بداية العام الدراسي واستمرار العملية التعليمية بشكل إيجابي
 واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية
 وتطبيقها بالتعاون من وزارة التعليم العالي، وتأدية الطالب امتحانات

 »الميدتيرم« يرصد موقع »صدى البلد« كيفية عمل األنشطة الطالبية 
بكليات جامعة عين شمس..قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية 

النوعية بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي وذلك
 باتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة
 من قبل منظمة الصحة العالمية بإشراف وزارة التعليم العالي، مشددًا

 على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة عبر الكواشف الحرارية 
بالبوابات الرئيسية والتعقيم المستمر لقاعات التدريس. 

 وأضاف » السيد » في تصريحات خاصة لموقع »صدى البلد« أن األنشطة الطالبية تعمل من داخل الحرم الجامعي ولكن بشكل 
أقل عددًا من الطالب بنسبة تصل الى 2٥ % عن عدد الطالب بكل عام ،ولكن لم يتم إلغاؤها وذلك الهتمام الكلية بالنشاط الذى 

يساعد الطالب علي تنمية مهاراتهم ، الفتًا الى أن الحفالت والمؤتمرات والمعسكرات الكبرى تمم بشكل أكثر حرًصا وبتنظيم أعلي 
وذلك  للحفاظ على التباعد االجتماعي بين الطالب.

 وأكد عميد تربية نوعية عين شمس علي توفير إدارة الكلية بكل ما يحتاجه الطالب من دعم للكتب وتقليل المصروفات وذلك 
للطالب غير القادرين، مشيًرا إلى وجود كتب مجانية أيًضا للطالب والتي تعتبر إهداء من أعضاء هيئة التدريس لرفع عبء 

المصروفات علي الطلبة واولياء األمور.
وأشار أسامة السيد إلى أهمية حمالت التوعية التي تقيمها الكلية بشكل مستمر لنشر الوعي بين الطالب والطالبات عن فيروس 

كورونا وكيفية الوقائية منه، وذلك عن طريق شاشات العرض الخاصة بالكلية، والتي تنتشر بكافة أرجائها وأيًضا عبر األسطوانات 
المدمجة التي تنظم بالتعاون مع مستشفى الطلبة وتوزع علي الطالب.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شؤون كلية اآلداب بجامعة عين شمس، إن الكلية تهتم باألنشطة الطالبية التي تعد 
عامال أساسيا لخروج الطالب من األجواء الدراسية والتي يهتم جميع الطالب باالشتراك فيها، مؤكدة أن إقامتها وذلك باتخاذ كافة 

اإلجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد االجتماعي بين الطالب.
وأضافت »كامل« في تصريحات خاصة لموقع »صدى البلد« أنه تم تقليل أعداد الطالب لنسبة تصل إلى 2٥ % داخل الحرم 

الجامعي لممارسة األنشطة التي تحتاج الى تدريبات عملية )كالشنطرنج وكورة القدم وغيرها ..( ، وإطالق باقي األنشطة عبر 
اإلنترنت من المنازل ،مشيرة إلى قيام الكلية بالمعسكرات واالحتفاالت في ظل اإلجراءات االحترازية المقررة.

وأوضحت وكيل الكلية لشؤون الطالب أن هذه الحفالت تقام بشكل طبيعي وبمراعاة التباعد االجتماعي بين الطالب والتشديد علي 
التدابير الوقائية ،الفتة إلى أنه لم يتم رصد أى حاالت اشتباه باإلصابة بفيروس »كورونا« بين الطالب، وأن امتحانات »الميد تيرم« 

تسير بشكل إيجابي والتزام الطالب بالحضور في المواعيد المقررة بجداول االمتحانات.

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور« أحمد جالل » عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي 
وذلك باتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية ، الفتًا لى انتظام 

الطالب علي اداء أمتحانات الميدتيرم وفقًا للجداول الموضوعة من إدارة الكلية.
وأضاف »جالل » في تصريحات خاصة لموقع » صدى البلد » أن األنشطة الطالبية تسير بشكل جيد من خالل الحرم الجامعي 

وذلك بالحفاظ علي التباعد اإلجتماعي وتقليل اعداد الطالب بنسبة تصل الى 2٥% من داخل الحرم الجامعى ،مشيًرا الي ممارستة 
االنشطة النظرية عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي.

وأكد عميد الكلية علي حرص اإلدارة إلقامة االنشطة الترفيهة التي تساعد الطالب علي الخروج من االجواء الدراسية وإقامة 
الحفالت والمعسكرات الكبر وذلك باتخاذ كافة التدابير االحترازية والحفاظ علي التباعد االجتماعي وقياس درجات الحرارة عبر 

الكواشف الحرارية.
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ألربعاء، 2٥ نوفمبر 2020 - 12:3٥ ص
ألقت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي فرنسا

، ندوه عن الهوية الوطنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.
جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالكلية، وذلك بدعوة من 

الدكتور أسامة مصطفى عميد الكلية، وكال من الدكتور
 عمرو خليل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، وباستضافة

 الدكتورة أماني حنفي عميد الكليه السابق.

وتحدثت جادو مع طالب عن مفهوم الهوية الوطنية وعن االنتماء الوطني في مناقشه مفتوحة مع الطلبة والطالبات بالجامعة، 
والتأكيد على ترسيخ عالقة الشباب بالوطن وأن الشباب هم مفتاح المستقبل، باإلضافه إلى أن تحقيق أحالمهم داخل مصر له 

مدلوله الوطني لالستفادة بكل الطاقات الشبابية، من أجل عمل جيد يعكس اهتمام الدولة العميق بأبنائها.

واختتمت »جادو«، الندوة بأن مصر أعطت الكثير ألبنائها والبد أال ينكر أحد فضل مصر عليه، ألن االعتراف بالجميل نحو 
الوطن هو أهم أهداف تحقيق األمن القومي، وثبات قوي الهوية الوطنية.

وقدم الدكتور أسامة مصطفى عميد الكلية، شهادة تكريم وتقدير لـ«جادو« لمشاركتها في تلك الندوة التثقيفية.

جيهان جادو تلقي محاضرة عن الهوية الوطنية بجامعة عين 
شمس
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الوضع مستقر .. مستشفيات جامعة عين شمس تكشف آخر 
تطورات حاالت اإلصابة بكورونا

أكدت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس
 أن الوضع بالمستشفيات الجامعية مستقر من حيث حاالت اإلصابة

  بكورونا موضحا أن  العاملين واألطقم الطبية يقدمون الرعاية
 الطبية كاملة لكافة مرضى بالمستشفيات.

وأضافت الدكتورة سامية خالل تصريحاتها لصدي البلد انه في 
حالة ظهور أعراض على أي من األطقم الطبية او أحد العاملين

 يعزل في المنزل حتى تنتهي األعراض تماما اما في حالة ثبوت
 ايجابية الفيروس يتم عزله في مستشفى العبور الخاصة الستقبال

 مصابي  فيروس كورونا  من هيئة أعضاء التدريس مشيرا الى انه
 يمكن الي الرجوع الي عمله في حالة ثبوت سلبية حالته .

وأشار نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إلى أنه ال يمكن تحديد حدة الفيروس في األيام المقبلة كيف تكون منوها انه من 
الطبيعي وجود اصابات في جميع القطاعات ولكن ضرورة السيطرة على الموقف واتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية بشكل تام  .

وأوضحت الدكتورة سامية أن جامعة عين شمس تقوم بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس وهي 
تخصيص مستشفى العبور الستقبال مصابي كورونا من  هيئة أعضاء التدريس  والطالب باإلضافة إنشاء أول مستشفى ميداني 

تستقبل جميع جموع الشعب .

وأكدت ، أنه تم تنظيم حمالت توعوية داخل الجامعة، للطالب والموظفين، من خالل فريق مكافحة العدوى بمستشفيات كلية الطب، 
مشيرة إلى أنه تم توزيع منشورات توعوية على الطالب والموظفين حول الفيروس وكيفية تجنب اإلصابة بهن كما تم عقد عدة 

ندوات تعريفية بالفيروس بالعديد من الكليات، لمحاولة نشر الوعي بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس بأعراض المرض، وفترة 
الحضانة وكيفية العزل المنزلي.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص 4٥00 متر لبناء المستشفى الميداني وأن هذه المستشفى الميداني، استكماال للدور الذي  تقوم به 
المستشفيات الجامعية  للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية 

متميزة،  وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.

المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحاالت التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى 
الحاالت المتوسطة والحاالت غير المالئم لها العزل المنزلي

 



إنجى على 

سلمى عبد المجيد 


